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46,XX,t(1;2) (p32;q22) 

46,XY/47,XY,+21 

46,XY/46,XY, t(4;11)/ 46,XY, t(4;11), i(7q) 

46,XY, t(4;11), i(7q) 

45,XO 

47,XY , +12 

47,XXX  48أو,XXXX  47أو,XXY 

47,YYX  48أو,YYYX   

45,XY,t(14q21q) 

45,XX,t(14q21q) 

del(5)(q14q34) 

r(13)(p12q33) 

inv(9)(p11q13) 

Ins(2)(p13q31q34) 

Ins(5;2)(p12q31q34) 



46,XX,t(1;2) (p32;q22) 

(  1)رقم  كروموسومبين  كروموسوميويوجد انتقال ( XX) النثىالعدد وتعود ( 46)كاملة  الكروموسوميةالمجموعة  انوتعني 

 2المنطقة  الى( 1) للكروموسوم( p)من الذراع الصغير  2 االضافيةوالحزمة  3وموقع االنتقال هو انتقال المنطقة ( 2)ورقم 

 (.2) كروموسوممن ( q)للذراع الطويل ( 2) االضافيةوالحزمة 

 

بعض  انتعود لذكر حيث  موزائيكية الكروموسوميةالمجموعة  انفتعني  XY/47,XY,+21,46 الكروموسوميةأما الصيغة 

 21 كروموسوموهو  اضافي كروموسوملنفس الفرد ذات  اخرىوخاليا  XY,46طبيعي  كروموسوماتالخاليا بعدد 

(47,XY,+21.) 

   الكروموسوميةبينما تمثل الصيغة 

46,XY/46,XY, t(4;11)/ 46,XY, t(4;11), i(7q) 

 XY,46 الكروموسوميةوان بعض خالياه طبيعية الهيئة ( XY)تعود جميعاً لذكر  انهاهناك ثالثة أنواع من الخاليا حيث  ان

والنوع الثالث من  XY, t(4;11),46 11و 4 كروموسوميبين  كروموسوميذات انتقال  كروموسوميةوبعض خالياه بهيئة 

  لكروموسوموتشابه في الذراع الطويل  11و 4 كروموسوميبين  كروموسوميذات انتقال  كروموسوميةخالياه بهيئة 

(i(7q))7  

46,XY, t(4;11), i(7q). 

 :التالية الكروموسوميةكامل كما في الهيئة  كروموسومباللغة االنجليزية للداللة على فقدان  O( أو)كما يستخدم الحرف 

45,XO 

 :الجسمي وكما في الهيئة التالية الكروموسومفي حالة وجود زيادة في  الكروموسومقبل رقم )+( زائد  اشارةوإضافة 

47,XY , +12 

 

 Xفيضاف  Yأو  X كروموسوميالزيادة في  انوفي حالة .  XX , -2,45وكالتالي  كروموسومفي حالة فقدان ( -) اشارةأو 

 :بعدد الزيادات وكالتالي Yبعدد الزيادات أو 

47,XXX  48أو,XXXX  47أو,XXY 

47,YYX  48أو,YYYX   



باالنتقال التبادلي  لكروموسومينالذي يحصل بين قطع نهائية لنفس األذرع تعود  الكروموسوميكما يدعى االنتقال 

Reciprocal translocation  كالتالي  الكروموسوميةوتكتب صيغتهt(9;22)(q34;q11)  حصل االنتقال بين  اذافيما

 .22 و 9 لكروموسومي( q)األذرع الطويلة 

 

 كروموسومينحصل اندماج بين  اذا Robertsonian translocation بالروبرتسوني الكروموسوميويدعى االنتقال 

يفقد  سنتروميرينوجود  الىويؤدي ( p)والذي غالباً ما يحصل بين األذرع القصيرة جداً  Acrocentric السنتروميرنهائي 

حصل االلتحام بين  اذافيما  t(14q21q)له على النحو التالي  الكروموسوميةأحدهما مع األذرع القصيرة وتكتب الهيئة 

 XY,t(14q21q),45: وتكتب الصيغة الكاملة لهذا االنتقال في حالة حصوله عند الذكور كما يلي 21 و 14 كروموسومي

 .XX,t(14q21q),45 االناثوعند 

 

كالتالي  الكروموسوميكما يكتب الحذف  de novo بـالتي ال يتم توارثها من اآلباء  الكروموسومية االضراروتدعى 

del(5)(q14q34)  

 .من كال المنطقتين 4ويتضمن الحزمتين  3 و 1بين المنطقتين ( q)في الذراع الطويل ( 5) كروموسومويعني وجود حذف في 

حلقة والتحام  الى( 13) الكروموسومويعني تحول  r(13)(p12q33)كالتالي  Rings الكروموسوميةويكتب حصول الحلقات 

 .بعد االلتحام( p12q33)ذراعيه وتجاور الموقعين 

 

له على النحو التالي  الكروموسوميةوتكتب الهيئة ( inv)بالرمز  inversions الكروموسوميحصول االنقالب  الىويشار 

inv(9)(p11q13)  . لكروموسومحصول األذرع المتشابهة  الىبينما يشار Isochromosome  بالرمز(i ) وتكتب هيئته

 :على النحو التالي الكروموسومية

i(17)(q10)  أوi(17q). 

 

 :على النحو التالي الكروموسوميةوتكتب هيئته ( ins)بالرمز  كروموسومي insertion انغراز اوحصول حشر  الىويشار 

Ins(2)(p13q31q34)  فتكتب الهيئة كالتالي كروموسومينواحد أما في حالة حصوله بين  كروموسومفي حالة حصوله في: 

Ins(5;2)(p12;q31q34)  القطعة  انوهذا يعنيq31q34  في الموقع  انغرزت 2 كروموسوممنp12  5 كروموسوممن. 



45,XO 

       .Monosomy X -تيرنرمصابة بمتالزمة  النثى كروموسوميةهيئة  

47,XXY 

                  .كالينفلترلذكر مصاب بمتالزمة  كروموسوميةهيئة 

47,XXX 

        .X كروموسومبثالثية  النثى كروموسوميةهيئة 

48,XXYY 

و زوج  X كروموسومبزوج  كالينفلترلذكر مصاب بمتالزمة  كروموسوميةهيئة 
        .Y كروموسوم

45,X,–X 

ليس  وو يستدل من انه سرطان X  لكروموسومسرطان ألنثى طبيعية ذو أحادية 
حيث تكتب هيئة  الكروموسوميةمن االختالف في كتابة الهيئة  تيرنرمتالزمة 

 .  XO,45المتالزمة 

47,XX,+X 

ليس  وو يستدل من انه سرطان  X لكروموسومسرطان ألنثى طبيعية ذو ثالثية 
حيث تكتب الهيئة  الكروموسوميةثالثية جسمية من االختالف في كتابة الهيئة 

 .XXX,47الجسمية  االثالثية
44,XY,–Y, –X 

و X  كروموسوميخاليا السرطان لدية فاقدة لنسخة من  وسرطان لذكر طبيعي 
Y. 



48,XY,+X,+Y 
  كروموسوميخاليا السرطان لدية تحتوي على زيادة لنسخة من  وسرطان لذكر طبيعي 

.Yو X 
48,XXYc,+X 

 و( للمريض االصليةيدل على الهيئة   cحرف )  كالينفلترسرطان لشخص مصاب بمتالزمة 
 . X كروموسومخالياه السرطانية بزيادة لنسخة من 

46,Xc,+X 
 و( للمريض االصليةيدل على الهيئة  cحرف )  تيرنرسرطان لشخص مصاب بمتالزمة 

 . X كروموسومخالياه السرطانية بزيادة لنسخة من 
47,XY,+18 

 . 18 كروموسوملذكر بثالثية  كروموسوميةهيئة 
   45,XY,–21 

   . 21 كروموسوملذكر بأحادية  كروموسوميةهيئة 
46,XY,+21c,–21 

خالياه  و( للمريض االصليةيدل على الهيئة   cحرف )  داونسرطان لذكر مصاب بمتالزمة 
 . 21 كروموسومالسرطانية بأحادية 

 48,XX,+21c,+21 
 و( للمريض االصليةيدل على الهيئة   cحرف )  داونمصابة بمتالزمة  النثىسرطان  

 . 21 كروموسومخالياه السرطانية بزيادة لنسخة من 
mos 45,X[4]/46,XX[16]  

و ستة عشر  X كروموسومخاليا فاقدة لنسخة من  اربعةلسرطان يحتوي على  موزائيك
 .X لكروموسومخلية طبيعية 



mos 45,X[5]/47,XYY[5]/46,XY[10] 
و خمسة  X لكروموسوموهي خمسة خاليا فاقدة  الكروموسوميةمن الهيئات  انواعلثالث  موزائيكية

 .و عشرة خاليا طبيعية Y  كروموسومفيها زيادة لنسخة من  اخرى
chi 46,XX[10]/46,XY[10]  

ذكرية  اخرىعشرة خاليا  والهيئة  انثويةمؤلفة من عشرة خاليا  Chimera-chiعينة لمتراكب 
 .الهيئة

chi 47,XX,+21[15]/46,XY[5] 
و خمسة خاليا  X  لكروموسومالهيئة بثالثية  انثويةعينة لمتراكب مؤلفة من خمسة عشر خلية 

 .ذكرية الهيئة اخرى
chi 69,XXX[20]/46,XY[5] 

 .ذكرية الهيئة اخرىو خمسة خاليا   X لكروموسومعينة لمتراكب مؤلفة من عشرين خلية ثالثية 
46,XX,add(17)(p13) 

غير   Addition-addعلى جزء أضافي  17 كروموسومو يحتوي  النثى كروموسوميةهيئة 
 .من الذراع القصير  p13الحزمة -معروف المصدر في المنطقة
46,XX,add(9)(q22) 

على جزء أضافي غير معروف المصدر في الموقع  9 كروموسومو يحتوي  النثى كروموسوميةهيئة 
q22 من الذراع الطويل. 

46,XY,del(1)(q32)  
من  q32في الذراع الطويل الموقع   Deletion-delلذكر بوجود حذف  كروموسوميةهيئة 

 .1 كروموسوم
46,XY,del(1)(pter → q32:)  

من  1 لكروموسومفي الذراع القصير  pter قميلذكر بوجود حذف نهائي أو  كروموسوميةهيئة 
 .موجودة 32حتى  1المنطقة من  انفما فوق أي   q32الموقع  

 



46,XY,del(1)(p21p32) 
 .p32الى p21و شمل الحذف الموقع من   1 لكروموسوملذكر بحذف في الذراع القصير  كروموسوميةهيئة 

46,XY,del(1)(pter → p21::p32 → qter) 
و شمل الحذف المنطقة  1  لكروموسومفي الذراع القصير  قميلذكر بحذف نهائي أو  كروموسوميةهيئة 

 (.  اكثرنفس الهيئة السابقة بتفصيل ) p32و  p21المحصورة بين المنطقتين 
46,XY,der(3)t(3;6)(p21;q23) 

بينه  كروموسوميمن انتقال  Deravitive-derمشتق  3  كروموسوملذكر تحتوي على  كروموسوميةهيئة 
من الذراع القصير  p21الموقع  الى 6 لكروموسوممن الذراع الطويل  q23انتقل  أذ.  6كروموسومبين  و

 .3 لكروموسوم احاديةو النتيجة هناك  3 لكروموسوم
45,XY,der(3)t(3;6)(p21;q23),–6 

 أذ.  6كروموسومبين  وبينه  كروموسوميمشتق من انتقال  3 كروموسوملذكر تحتوي على  كروموسوميةهيئة 
و النتيجة  3 لكروموسوممن الذراع القصير  p21الموقع  الى 6 لكروموسوممن الذراع الطويل  q23انتقل 
 . 6لكروموسوم احاديةو  3لكروموسوم احاديةهناك 

47,XY,+der(3)t(3;6)(p21;q23)mat 
 أذ.  6كروموسومبين  وبينه  كروموسوميمشتق من انتقال  3 كروموسوملذكر تحتوي على  كروموسوميةهيئة 
هذا  اصلو  3 لكروموسوممن الذراع القصير  p21الموقع  الى 6 لكروموسوممن الذراع الطويل  q23انتقل 

 (.47عدد الكروموسومات ) 3لكروموسومهناك ثالثية  انو  Matrnal-mat  االمالمشتق من  الكروموسوم
46,XY,rec(3)dup(3p)inv(3)(p21q27) 

تضمن تضاعف وانقالب شمل الموقع  Recombinant-recلذكر تحتوي على تراكب  كروموسوميةهيئة 
p21 من الذراع القصير لغاية الموقعq27  3 لكروموسوممن الذراع الطويل . 

46,Y,fra(X)(q27.3) 
 q27.3في الذراع الطويل في الموقع  Fragile-fraهش  X كروموسوملذكر تحتوي على  كروموسوميةهيئة 

. 
46,X,fra(X)(q27.3) 

 . q27.3هش في الذراع الطويل في الموقع  X كروموسومألنثى تحتوي على  كروموسوميةهيئة 



46,XY,inv(3)(q21q27) 
شمل المنطقة  3 لكروموسوملذكر تحتوي على انقالب في الذراع الطويل  كروموسوميةهيئة 

 .  السنتروميرلم يشمل  أنقالبوهو  q27وq21 المحصورة بين 
46,XY,inv(2)(p21q31) 

 وشمل منطقة واسعة من الذراع الطويل  سنتروميريلذكر تحتوي على انقالب  كروموسوميةهيئة 
 .   q31و p21 شمل المنطقة بين 2 لكروموسومالذراع القصير 

46,XX,i(18)(p10) 
  18 لكروموسوم Isochromosome-iتحتوي على ذراع  متشابه  النثى كروموسوميةهيئة 

 . من الذراع القصير 10من المنطقة  أبتداءا
46,XX,i(18)(q10) 

من  10من المنطقة  أبتداءا 18 لكروموسومتحتوي على ذراع  متشابه   النثى كروموسوميةهيئة 
 .  الذراع الطويل

46,XX,idic(18)(q11.2) 
 Dicentric-idic السنتروميرثنائي  18 كروموسومتحتوي على  النثى كروموسوميةهيئة 

 .  q11.2و الموقع  السنتروميرقصيرين من الذراع الطويلة بين  جزئين وبذراعين قصيرين طبيعيين 
47,XY,+mar 

 .  Marker-marواسم  كروموسوم ولذكر  كروموسوميةهيئة 
48,XY,+2mar 

 . واسمين كروموسومين ولذكر  كروموسوميةهيئة 
48,XY,t(5;12)(q13;p12),+21,+mar 

أذا انتقل جزء الذراع  12و 5كروموسوميشمل  كروموسوميلذكر بانتقال  كروموسوميةهيئة 
 . 5 لكروموسوم q13جزء الذراع الطويل الى 12 كروموسوممن  p12القصير 

 



46,X,r(X) 
 .Ring-rحلقي  X بكروموسوم النثى كروموسوميةهيئة 

46,X,r(X)(p22q24) 
 .q24و p22 حلقي بكسر والتحام في الموقعين X بكروموسومي النثى كروموسوميةهيئة 

46,XX,t(7;10)(q22;q24) 
من   q24انتقل الجزء أذ. 10و  7 كروموسوميبين  كروموسومي بأنتقال النثى كروموسوميةهيئة 

 . 7 كروموسوممن  q22الجزء الى 10 كروموسوم
46,X,t(X;1)(p21;q32) 

من   q32انتقل الجزء أذ. X و 1 كروموسوميبين  كروموسومي بأنتقال النثى كروموسوميةهيئة 
 . X كروموسوممن   p21الجزء الى 1 كروموسوم

46,X,t(Y;15)(q11.23;q21.2) 
  q21.2انتقل الجزء أذ. Y و 15 كروموسوميبين  كروموسومي بأنتقاللذكر  كروموسوميةهيئة 
 . Y كروموسوممن   q11.23الجزء الى 15 كروموسوممن 

46,XY,t(9;22)(q34;q11.2) 
  q11.2انتقل الجزء أذ. 9 و 22 كروموسوميبين  كروموسومي بأنتقاللذكر  كروموسوميةهيئة 
 .الدم لوكيمياالشائع في  فالدلفياهو انتقال .  9 كروموسوممن   q34الجزء الى 22 كروموسوممن 

46,XX,t(1;7;4)(q32;p15;q21) 
انتقل  أذ. 1,7,4   كروموسوماتمعقد بين  كروموسومي بأنتقال النثى كروموسوميةهيئة 
 .1 كروموسوممن  q32الجزء  الى 7 كروموسوممن   p15والجزء 4 كروموسوممن   q21الجزء

46,XX,t(3;8)(p10;q10) 
من   q10انتقل الجزء أذ. 3 و 8 كروموسوميبين  كروموسومي بأنتقال النثى كروموسوميةهيئة 

 . 3 كروموسوممن   p10الجزء الى 8 كروموسوم
 
 



46,XX,t(3;8)(p10;p10) 

 انتقل الجزء أذ. 3 و 8 كروموسوميبين  كروموسومي بأنتقال النثى كروموسوميةهيئةp10   من
 . 3 لكروموسوممن الذراع القصير   p10الجزء الى 8 لكروموسومالذراع القصير 

45,X,der(X;3)(p10;q10) 

 انتقل الجزء أذ. مشتق كروموسومتحتوي على  النثى كروموسوميةهيئةq10   من الذراع الطويل
  االجزاءو هو يعني ضياع . X لكروموسوممن الذراع القصير   p10الجزء الى 3 لكروموسوم

 ( .45 الىنقصان عدد الكروموسومات )  الكروموسومينغير المشتركة من  االخرى

47,XX,+der(X;3)(p10;q10) 

 عدد ) مشتق زائد عن العدد الطبيعي  كروموسومتحتوي على  النثى كروموسوميةهيئة
من   p10الجزء الى 3 لكروموسوممن الذراع الطويل   q10انتقل الجزء أذ(. 47الكروموسومات 
 . X لكروموسومالذراع القصير 

45,XX,der(13;14)(q10;q10) 

 انتقل الجزء أذ. مشتق كروموسومتحتوي على  النثى كروموسوميةهيئةq10   من الذراع الطويل
  االجزاءو هو يعني ضياع . 13 لكروموسوممن الذراع الطويل   q10الجزء الى 14 لكروموسوم

انتقال () 45 الىنقصان عدد الكروموسومات )  الكروموسومينغير المشتركة من  االخرى
 ( .روبرتسوني

46,XX,+13,der(13;14)(q10;q10) 

 انتقل الجزء أذ. مشتق كروموسومتحتوي على  النثى كروموسوميةهيئةq10   من الذراع الطويل
 . 13  لكروموسومو ثالثية  13 لكروموسوممن الذراع الطويل   q10الجزء الى 14 لكروموسوم

46,XY,upd(15)pat 

 ابوي اصلذو  15 كروموسوميلذكر تحتوي على  كروموسوميةهيئةUnipaternal disomy-
upd pat  . 

 



46,XY,upd(22)pat[10]/47,XY,+22[6] 

 يحتوي على ( خاليا 10) االولمؤلفة من خطين خلويين  موزائيكيةلذكر تحتوي على  كروموسوميةهيئة
 ( .خاليا 6) 22 كروموسومو الثاني بثالثية  ابوي اصلذو  22 كروموسومي

  

46,XX,upd pat 

 ابوي اصلكاملة  ذات  كروموسوميةتحتوي على  مجموعة  النثى كروموسوميةهيئة. 

46,XY,upd pat 

 ابوي اصلكاملة  ذات  كروموسوميةلذكر تحتوي على  مجموعة  كروموسوميةهيئة. 

46,XX,upd mat 

 امومي اصلكاملة  ذات  كروموسوميةتحتوي على  مجموعة  النثى كروموسوميةهيئة Maternal-mat. 

46,XX.ish(del) 22q11.2(D22S75x2) 

 لكن لديها أعراض متالزمة  وبالطريقة التقليدية  كروموسوميةأضرار  بهالم يشخص  النثى كروموسوميةهيئة
تقنية  بأستخدامو لكن DiGeorge/ velocardiofacial -VCF Syndrome  اف سيفي \جورج دي

لنهايته من   q11.2من الموقع أبتداءاشخص وجود حذف   in situ hybridization-ishالتهجين 
 .عدد مرات التشخيص والمعلومات بين القوسين توضح أسم المجس المستخدم .  22 كروموسوم

46,XX.ish del(22)(q11.2q12.2)(D22S75–) 

 لكن لديها أعراض متالزمة  وبالطريقة التقليدية  كروموسوميةأضرار  بهالم يشخص  النثى كروموسوميةهيئة
شخص وجود حذف شمل المنطقة  ishتقنية التهجين  بأستخدامو لكن DiGeorge Syndromeجورج   دي

المعلومات بين القوسين توضح أسم المجس .  22 كروموسوممن   q12.2الموقع الى q11.2من الموقع
 .المستخدم 

46,XX,del(22)(q11.2q11.2).ish del(22)(q11.2q11.2) (D22S75–) 

 تقنية  بأستخدامبالطريقة التقليدية  وتم تأكيده   22 كروموسومحذف في  بهاشخص  النثى كروموسوميةهيئة
 .المعلومات بين القوسين توضح أسم المجس المستخدم. التهجين

 



Thank you 


